
Kritéria přijímacího řízení na Střední 
lesnickou školu Žlutice, p.o.

pro školní rok 2020/2021

1. kolo přijímacího řízení



Zákonná ustanovení

• Přijímací řízení se řídí novelou školského zákona § 60 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání č. 353/2016 Sb.



Maturitní obory

• 41-46-M/01 Lesnictví, denní forma vzdělávání, bude přijato 30
uchazečů a 41-46-M/01 Lesnictví, dálková forma vzdělávání ve
školním roce 2020/2021 nebude otevřena.

• Všichni uchazeči o studium ve výše uvedených oborech vzdělání
budou konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ).



Do kdy musím odevzdat přihlášku ke studiu?

• Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat nejpozději do 01.03. 2020,
respektive 02.03.2020 na adresu školy: Střední lesnická škola Žlutice,
příspěvková organizace, Žižkov 345, 364 52 Žlutice.

• Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d, odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle:

a) hodnocení na vysvědčeních s předchozího vzdělání

b) výsledků JPZ



Co musím doložit?

• Uchazeč musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je
podmínkou přijetí. Žáci získají během studia řidičský průkaz na osobní
automobil, kde musí také doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Platí
nová vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou semění vyhláška č. 277/2004 Sb.

•

• Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, musí doložit
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření
pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Toto doporučení musí uchazeč
odevzdat společně s přihláškou, tedy nejpozději do 01.03. 2020, respektive
02.03.2020.

• V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude při konání
JPZ přihlédnuto k doporučení školského poradenského zařízení.



Kdy bude přijímací řízení?

• V 1. kole přijímacího řízení budou probíhat přijímací zkoušky v prvním
řádném termínu 14.04. 2020 a ve druhém řádném termínu 15.04. 2020.
První náhradní termín pro všechny obory je stanoven na 13.05. 2020 a
druhý náhradní termín pro všechny obory je 14.05. 2020.



Části přijímacího řízení

1. přijímací zkouška, která se koná formou jednotně zadávaných testů z 
matematiky a českého jazyka a literatury 

2. hodnocení na vysvědčení z předposledního a posledního ročníku 
základního vzdělávání



Forma zkoušky

JPZ proběhne formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a 
matematiky. Oba testy jsou bodovány, každý z nich max. 50 bodů, za 
chybné odpovědi se body neodečítají.

Český jazyk a literatura

• 50 bodů, 60 minut

• povolené pomůcky: propisovací tužka

• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi

• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi



Forma zkoušky

Matematika 

• 50 bodů, 70 minut

• povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka

• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi

• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

• široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení



Jak bude probíhat hodnocení?

• Hodnocení výsledků JPZ bude zohledněno 60%, maximální bodový
zisk je 100 bodů. Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než
8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury získal méně než 13
bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

• Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání bude zohledněno
40 %, maximální počet bodů za předchozí vzdělávání je 100 bodů,
minimální počet bodů za předchozí vzdělávání potřebných pro přijetí
je 10 bodů.



Hodnocení přijímacího řízení

• Výsledek hodnocení se počítá z průměrných prospěchů na vysvědčení
za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
základního vzdělávání (viz tabulka). Při hodnocení výsledků
předchozího vzdělávání se bude započítávat vždy průměrný prospěch
ze všech předmětů za jednotlivá pololetí.

• V případě, že byl uchazeč hodnocen za předchozí vzdělávání, v
kterémkoliv z předmětů stupněm nedostatečným, bude mu od
bodového zisku za předchozí vzdělávání odečteno za každou
nedostatečnou 20 bodů.



• Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a
nemohou doložit hodnocení z druhého pololetí předposledního ročníku
nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a
kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné
školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí
rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto
rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik
mohou získat uchazeči za výsledky předchozího vzdělávání.

Hodnocení přijímacího řízení



Tabulka – průměr jednotlivých hodnocených pololetí – bodový zisk

PRŮMĚR BODOVÉ HODNOCENÍ PRŮMĚR BODOVÉ HODNOCENÍ

1,00-1,10 50 2,11-2,20 28

1,11-1,20 48 2,21-2,30 26

1,21-1,30 46 2,31-2,40 24

1,31-1,40 44 2,41-2,50 22

1,41-1,50 42 2,51-2,60 20

1,51-1,60 40 2,61-2,70 18

1,61-1,70 38 2,71-2,80 16

1,71-1,80 36 2,81-2,90 14

1,81-1,90 34 2,91-3,00 12

1,91-2,00 32 3,01 – 3,10 10

2,01-2,10 30 3,11 a více 8



Nejsem státní občan České republiky

• Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získali
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při příjímacím řízení ke
vzdělávání ve středních odborných školách, promíjí na žádost
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí příjímací
zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

• Cizinci, kteří dle § 20/4 školského zákona nekonali přijímací zkoušku
z českého jazyka, a u nichž byla, znalost z českého jazyka prověřena
rozhovorem s výsledkem neuspěl, nesplnili kritéria přijímacího řízení
a nebudou ke vzdělávání přijati.



• Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a
nemohou doložit hodnocení z druhého pololetí předposledního ročníku
nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní
docházky, uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a
kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné
školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči,
kteří nebyli hodnoceni v prvním pololetí posledního ročníku
plnění povinné školní docházky, se podrobí rozhovoru, ve kterém
budou ověřeny jejich znalosti.

• Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný
počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za výsledek předchozího
vzdělávání.



Co když mají uchazeči shodný počet bodů?

• V případě rovnosti bodů je pořadí určeno následnými pomocnými
kritérii v daném pořadí:

1. vyšší bodový zisk z přijímací zkoušky z matematiky

2. vyšší bodový zisk z přijímací zkoušky z českého jazyka

3. průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku
základní školy



Kolik můžu podat přihlášek?

• V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě
přihlášky a každý uchazeč může konat v prvním kole JPZ dvakrát.
Uchazeč koná JPZ na jedné škole v prvním kole dvakrát jen v případě,
že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání.

• Uchazeči se do celkového hodnocení započítá lepší výsledek
písemného testu z českého jazyka a literatury a matematiky.



Jak se dozvím, zda mě přijali?

• Na webových stránkách školy www.slszlutice.cz a na informační tabuli
ve vestibulu školy bude zveřejněno pořadí přijatých uchazečů a pořadí
všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

• Centrum zpřístupní výsledky do 28.04. 2020. Ředitelka školy ukončí
hodnocení do 2 pracovních dnů od zpřístupnění (tedy 30.04. 2020).



A co zápisový lístek?

• Lhůta pro odevzdání zápisového lístku činí 10 pracovních dnů ode
dne oznámení výsledků.

• Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se na Střední lesnické škole Žlutice, p.o.,
vzdává se tímto práva být přijat ke studiu.

• Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na
vzdělávání podle § 25 odstavec 2 písmeno b) až e), tzn., že uchazeči o
dálkové studium nebudou odevzdávat zápisový lístek.



Co když se nemohu JPZ zúčastnit?

• V případě neúčasti na přijímací zkoušce je nutné doložit důvody
nepřítomnosti do 3 dnů od konání zkoušky ředitelce školy.



Mohu se odvolat?

• Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě
3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.



Užitečné odkazy

• https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-
a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Těšíme se na vás

Ve Žluticích dne 20. 01. 2020 Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.

ředitelka příspěvkové organizace

Střední lesnická škola Žlutice


